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تحلیلی بر دانهبندی مکان آشیانهگذاری
الکپشتهای دریایی منقار عقابی

مريم مهتابي ،1افشين دانهكار* ،2سهراب اشرفي ،3حميد

فرحمند4

 1كارشناس ارشد مهندسی محيط زيست ،دانشكده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 2دانشيار گروه محيط زيست ،دانشكده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 3استاديار گروه محيط زيست ،دانشكده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
 4دانشيار گروه شيالت ،دانشكده منابع طبيعی ،دانشگاه تهران
(تاريخ دريافت 3333/05/33 :؛ تاريخ تصويب)3334/04/03 :

چکيده
الکپشتهای دريايی از گونههای در خطر تهديد جهانی وابسته به گسترههای اقيانوسی محسوب میشوند .عوامل تهديدكنندهی متعددی،
بقای اين خزندگان و نسلآوری آنها را تحت تأثير قرار میدهد و برای حمايت از زيستگاه و بقای آنها شناسايی و مديريت اين عوامل
گريزناپذير است .با توجه به اين كه الکپشتهای دريايی يكی از مراحل حساس زندگی خود يعنی تخمگذاری را در ساحل انجام میدهند؛
بنابراين شناسايی فاكتورهای موثر در آشيانهگذاری اين موجود نقش مهمی در حفاظت و مديريت اين گونهی در خطر انقراض ايفا میكند كه
يكی از فاكتورهای موثر در انتخاب مكان آشيانهگذاری دانهبندی آن میباشد .در اين پژوهش ،دانهبندی مكان آشيانهگذاری الکپشت
دريايی منقارعقابی در ساحل شيب دراز جزيره قشم مورد مطالعه قرار گرفته است .نتايج نشان داد كه از  33مكان آشيانهگذاری مورد بررسی،
 30مورد دارای بافت ماسهای درشت بودند .با توجه به نتايج يافتههای مشابه در كشورهای ديگر میتوان نتيجه گرفت كه الکپشتهای
دريايی در كرانههايی با بافت ماسهای ريزدانه تا درشت (دانه بندی با اندازه  0/325تا  3ميليمتر) اقدام به النهگزينی می كنند و اين ترجيح
برای الکپشت دريايی منقارعقابی جزيره قشم مكانهايی با بافت ماسهای درشت است.

كليدواژهها :الکپشت دريايی منقارعقابی ،جزيره قشم ،دانهبندی ،النهگزينی

* نویسنده مسوول:
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سرآغاز
الکپشتهای دريايی از دوره كرتاسه در كره زمين ساكن
شدهاند ( .)Hirayama, 1998اين خزندگان آبزی در مجموع به
چهار خانواده تعلق دارند كه انواع زنده آن شامل  8گونه متعلق
به  2خانواده  Dermochelidaeو  Chelonidaeاست
( . (1))FAO,1974الکپشتهای دريايی سرخ(Caretta ( )2
 ،)carettaزيتونی( ،)Lepidochelys oliviacea( )3سبز()4
( ،)Chelonia mydasسياه( )Chelonia agassizii( )5و
گرد( )Lepidochelys kempii( )6از گونههای در معرض خطر و
گونههای منقار عقابی( )Eretomochelys imbricata( )7و
پشتچرمی( (Dermochelys coriace( )8از گونههای بحرانی
محسوب میشوند ( )Mobaraki, 2004و در مورد الکپشت
پشت پهن( )Natator depressus( )3نيز اطالعات كافی برای
قضاوت در مورد وضعيت حفاظتی آن وجود ندارد ( IUCN,
 .)30()2007بقای نسل الکپشتهای دريايی وابسته به شرايط
زيستگاهی ،مكانهای تخمگذاری ،منابع تغذيه ،تهديدهای
طبيعی و انسانی است .امروزه ،الکپشتهای دريايی به داليل
زيادی از جمله به دليل بهرهبرداری بيش از حد و استفاده
شكارچيان از گوشت ،الک و تخم آنها ،پايين بودن نرخ زندهمانی
نوزادان (با در نظرگيری حدود  2درصد احتمال بقا) و برچيده
شدن مناطق تخمگذاريشان به دليل احداث شهرکهای ساحلی و
گردشگاههای ساحلی ،وجود چراغها و نورهای مزاحم ،توسعه
راهها و بندرگاهها ،برداشت شن و ماسه ،دفع زباله در كرانه،
تخليهی فاضالب و تردد بيش از حد در اين مناطق در معرض
تهديدهای فزاينده قرار دارند (مهتابی.)3383 ،
مكان النهگزينی آنها وابسته به ويژگیهای محيطی متعدد از
جمله شيب و جنس كرانه ،ساختار پسكرانه ،تراكم پوشش
گياهی در پسكرانه ،شدت عمل پديدههای دريايی بر كرانه مانند
ميزان نفوذ جزر و مد و اثر امواج است .خصوصيات فيزيكی و
شيميايی آشيانهها بر موفقيت تفريخ بچه الکپشتها ،موفقيت
ظهور بچه الکپشتها ،نسبت جنسی و همچنين رشد جنينی و
سازگاری و تنومندی بچه الکپشتها نيز تاثير بهسزايی دارد
( Packard & Packard, 1988; Horrocks & Scott,
;1991; Janzen & Paukstis, 1991; Resetarits, 1996
.)Matsuzawa et al., 2002; Zbinden et al., 2006

پارامترهای مختلفی در انتخاب مكان آشيانهگذاری وجود دارد و
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الکپشتهای دريايی با در نظر گرفتن چند پارامتر محيطی
زيستگاه خود را انتخاب میكنند ( Wood & Bjorndal,
 .)2000كه دانهبندی مكان آشيانهگذاری يكی از اين پارامترهای
موثر در النهگزينی آنها محسوب میشود ( ;Mortimer, 1995
.)Garmestani et al., 2000

كرانههای ساحلی درياهای آزاد را می توان به سه تيپ مختلف
شامل كرانههای سنگی صخرهای( ،)33درياكنار شنی ماسهای( )32و
پهنههای گلی( )33تفكيک نمود .بديهی است كه امكان
تخمگذاری در كرانههای سنگی و پهنههای گلی برای
الکپشتهای دريايی وجود ندارد و اغلب مكانهای زادآوری
محدود به درياكنارهای شنی و ماسهای است .بررسی دانهبندی
مناسب انتخاب مكان النهگزينی ،مستلزم شناخت دقيقتر كرانه
براساس دانهبندی رسوبات میباشد .كرانههای شنی دارای
بستری با اجزای غالب در اندازه  2تا  256ميليمتر ،و اندازه ذرات
كرانههای ماسهای بين  0/05تا  2ميليمتر است .كرانههای
شنی( )34قابل تقسيم به سه دسته قلوهسنگی(( )35دانههايی با قطر
 64تا  256ميليمتر) ،ريگی( 4( )36تا  64ميلیمتر) و
خردهسنگی( 2( )31تا  4ميلیمتر) و كرانههای ماسهای( )38نيز به
پنج دسته قابل تفكيک است كه شامل ماسه بسيار درشت(3( )33
تا  2ميليمتر) ،ماسه درشت( 0/5( )20تا  3ميليمتر) ،ماسه
متوسط( 0/25( )23تا  0/5ميليمتر) ،ماسه ريز( 0/325( )22تا 0/25
ميليمتر) و ماسه بسيار ريز( 0/05( )23تا  0/325ميليمتر) میشود.
با وجود اين ،بسياری از كرانههای ساحلی دارای جنس آميخته
است و میتوان در بخشهای مختلف آن رسوبات شنی ،ماسهای
و حتی قطعات سنگی مشاهده نمود (دانهكار و همكاران.)3383 ،
برخی پژوهشگران معتقدند كه الکپشتهای دريايی در طيف
وسيعی از كرانههای شنی تا ماسهای تخمگذاری میكنند ،اما
بافت ماسهای متوسط و درشت را ترجيح میدهند (López-
.)Castro et al., 2004

تا كنون بررسیهای محدودی در ارتباط با نقش و اثر ويژگیهای
فيزيكی مكانهای النهگزينی الکپشتهای دريايی صورت
گرفته است .با وجود اين ،بسياری از پژوهشها به ويژگیهای
دانهبندی النهها در حاشيه مطالعات خود اشاره داشته اند .كمالی
در مطالعه پاياننامه كارشناسی ارشد خود بر الکپشت
منقارعقابی و محلهای تخمگذاری آن در ساحل شيبدراز جزيره
قشم به اين نتيجه رسيد كه اين الکپشت ،برای انتخاب مكان
آشيانه بافت ماسهای درشت را ترجيح میدهد (كمالی.)3384 ،
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لقمانی و همكاران در بررسی ويژگیهای زيستی و توليد مثلی
الکپشت منقارعقابی در جزيرهی هرمز به اين نتيجه رسيدند كه
مكانهای آشيانهگذاری مورد انتخاب الکپشت منقارعقابی بافت
ماسهای با دانهبندی متوسط و ريز است (لقمانی و همكاران،
 .)3388در سال  2000ميالدی ،پژوهشی بر روی الکپشت
دريايی سرخ در ساحل ملبورن استراليا صورت گرفت .نتايج اين
پژوهش نشان داد كه يک پارامتر موثر در انتخاب مكان
آشيانهگذاری توسط اين الکپشت دريايی ،دانهبندی مكان
آشيانه و ترجيح آن بافت ماسهای درشت است ( & Wood
 .)Bjorndal, 2000پژوهش لوپز-كاسترو و همكاران در جنوب
شبه جزيرهی كاليفرنيا در بررسی ويژگیهای مكان آشيانهگذاری
الکپشت زيتونی نشان داد كه اين الکپشت در انتخاب مكان
آشيانهگذاری ،مكانی با بافت ماسهای متوسط تا درشت را انتخاب
میكند ( .)López-Castro et al., 2004كاراواس و همكاران
در پژوهشی با عنوان ويژگیهای پوشش گياهی و بافت ماسهای
تاثيرگذار بر فعاليت آشيانهگذاری الکپشت دريايی سرخ در
ساحل سيكانيا( )24در كشور يونان نشان دادند كه ساحل ماسهای
با دانهبندی متوسط و يكنواخت ،بهترين بافت بستر برای
النهگزينی اين الکپشت است (.)Karavas et al., 2004
محققان در پژوهشی با عنوان بافت ماسهای مكان آشيانهگذاری
الکپشت چرمی در ساحل گويانا( )52فرانسه به اين نتيجه
رسيدند كه اين الکپشت بافت ماسهای دانه ريز را برای
آشيانهگذاری انتخاب میكند ( Kamel & Mrosovsky,
 .)2004ونكاتِسان و همكاران در ساحل سورَشترا( )26كشور هند
در بررسی بوم شناسی آشيانهگذاری الکپشت دريايی سبز به
اين نتيجه رسيدند كه از  33ترانسكت مورد بررسی 30 ،تا از آنها
كه برای آشيانهگذاری اين الکپشت ايدهال بودند ،بافت ماسهای
با دانهبندی با ميانگين  0/63ميليمتر داشتند كه در طبقه بافت
ماسهای درشت قرار میگيرد (.)Venkatesan et al., 2004
پژوهشی در ساحل سامانداج( )21كشور تركيه ،در خصوص آثار
ويژگی بافت ساحل بر روی فعاليت آشيانهگذاری الکپشت سبز
نشان داد كه اين الکپشت مكانهای دارای بافت ماسهای
متوسط را برای آشيانهگذاری برمیگزيند و از مكانهايی با بافت
ماسهای ريز پرهيز میكند (.)Yalçın-Özdilek et al., 2007
وارال-آسِوادو و همكاران در سال  2003در پژوهشی با عنوان
ويژگیهای ساحل آشيانهگذاری الکپشتهای دريايی در جزاير
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ماليبو( )28و باربِيدوس( )23در دريای كارائيب ،دريافتند كه
الکپشت منقارعقابی بافت ماسهای درشت را برای آشيانهگذاری
انتخاب میكند ( .)Varela‐Acevedo et al., 2009روبيو در
طی سالهای  ،2003-2008در بررسی ويژگیهای ساحل
آشيانهگذاری الکپشتهای دريايی در خطر انقراض،
پشتچرمی ،منقارعقابی ،سرخ ،زيتونی و سبز در مجمع الجزاير
الس پرالس( )30كشور پاناما دانهبندی مكان آشيانهگذاری
الکپشتهای مورد بررسی را ماسهای دانهريز معرفی نمود
( .)Rubio, 2009سِرافينی و همكاران در سال  ،2003در
پژوهشی با عنوان انتخاب مكان آشيانهگذاری و موفقيت
جوجهآوری الکپشت منقارعقابی و سرخ در ساحل آرمبيپ( )33در
شمال شرق كشور برزيل به اين نتيجه دست يافتند كه بافت
ساحل آشيانهگذاری مورد ترجيح اين الکپشتها از نوع ماسهای
متوسط میباشد (.)Serafini et al., 2009
مواد و روشها
روش بررسي

نمونهبرداری از جنس و دانهبندی ساحل در مكانهايی انجام شد
كه الکپشت مادر برای تخمگذاری به آن مكان آمده بود .مكان
آشيانگذاری الکپشتتهتای دريتايی در جزيتره قشتم از ستال
 3383به همت دفتر محتيطزيستت ستازمان منطقته آزاد قشتم
شناسايی شده و تحت مراقبت قرار گرفته است .به ايتن ترتيتب،
 33نمونه برداشت شد كه هريک به طور تقريبی  500گترم وزن
داشت .اين نمونه ها در آزمايشگاه با استفاده از گرانولومتری مورد
بررسی قرار گرفت و دانهبندی شد .برای دانهبندی و تعيين قطتر
ذرات از الکهتايی بتا چشتمی  0/325و  0/25و  0/5و 3و 2و 4
ميليمتر استفاده شد .در اين روش ،ابتدا الکها از قطر بتزر بته
كوچک از باال به پايين روی يكديگر قترار داده شتد و بتا تكتان
دادن مجموعه الکها ،اجزای باقيمانده در هر الک جدا ،تتوزين و
به صورت درصدی از كل وزن نمونه بيان شد .بته ايتن ترتيتب،
دانهبندی كه بيشترين درصد از وزن كل را بته ختود اختصتاص
داد ،به عنتوان نماينتده آن نمونته معرفتی شتد ( Trendhaile,
.)2005

منطقه مورد مطالعه

جزيره قشم با وسعت  3504كيلومتر مربع در مختصات جغرافيايی
 26درجه و  53دقيقه و  48ثانيه تا  26درجه و  33دقيقه  31ثانيه
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شمالی و  56درجه و  32دقيقه و  42ثانيه تا  55درجه و 35
دقيقه و  55ثانيه شرقی واقع شده است .اين جزيره در استان
هرمزگان و در تماس با آبهای خليج فارس قرار گرفته است.
حداكثر طول شرقی -غربی جزيره  320كيلومتر و حداكثر عرض
آن حدود  35كيلومتر میباشد ( .)Scott & Fisher, 2004اين
مطالعه ،در امتداد  3/5كيلومتر از ساحل شنی– ماسهای منطقه
شيبدراز در جنوب جزيره قشم به انجام رسيد .اين محدوده هر
ساله پذيرای تعداد زيادی الکپشت دريايی منقارعقابی برای
تخمگذاری است .اين ساحل به اعتبار مكانهای تخمگذاری

الکپشتهای دريايی به سه بخش شيبدراز ،شيبپويی و
شيبچوزی قابل تفكيک میباشد .طول ساحل شيبپويی 300
متر ،شيبچوزی  50متر و بخش شيبدراز حدود  3350متر
میباشد .با تالش دفتر مديريت محيط زيست منطقه آزاد قشم
اين بخش از سواحل ،به عرض  320متر باالتر از پهنه جزرومدی
به عنوان منطقه حفاظت شده الکپشتها تحت مديريت قرار
گرفته است (فرهنگ درهشوری و همكاران .)3381 ،شكل (،)3
محدوده مورد مطالعه را نشان میدهد.

شکل ( :)1محدوده مورد مطالعه
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يافتهها
نتايج دانهبندی  33نمونه مورد بررسی در جتدول ( ،)3درج شتده
است .براساس اين جدول  ،30نمونه ( 16/32درصد) دارای بافتت
ماسه ای درشت 2 ،نمونه ( 35/38درصتد) دارای بافتت ماستهای
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متوسط و  3نمونته ( 1/63درصتد) دارای بافتت ماستهای خيلتی
درشت است .الزم به ذكر است ،در دانهبندی تركيب انتدازههتای
مختلف رسوب در هر نمونه از اهميت بسزايی برخوردار است.

جدول ( :)1نتايج دانهبندی ( )mmمکان آشيانهگذاری الکپشت منقارعقابي در ساحل شيبدراز
()1-2

ماسه خيلي درشت

()0/5-1

ماسه درشت

()205/5-0/5

ماسه متوسط

بحث و نتيجهگيری
اين پژوهش ،برای بررسی دانهبندی محل آشيانهگذاری
الکپشتهای دريايی با تاكيد ويژه بر الکپشتهای منقارعقابی
به انجام رسيد ،تا بتواند برای مديريت زيستگاه اين گونه بحرانی
در كشور به كار آيد .به همين منظور در كنار بررسی سوابق و
تجارب موجود در كشورهای مختلف ،سنجش دانهبندی النههای
تخمگذاری اين الکپشت در كرانهی جنوبی جزيرهی قشم به
انجام رسيد .بررسیهای محدودی در ارتباط با نقش دانهبندی در
انتخاب مكان النهگزينی و موفقيت زادآوری انجام شده است كه
نتايج اين بررسیها برای مرور سريع در جدول ( )2آمده است.
مطالعات موجود نشان می دهد كه تمام الکپشتهای دريايی
بافت ماسهای را برای تخمگذاری برمیگزينند و كرانههای شنی
يا گلی خارج از محدوده النهگزينی آنهاست .با وجود اين ،در
دانهبندی سواحل ماسهای نيز گزارشی از تخمگذاری الکپشتهای
دريايی در ماسههای خيلی درشت و خيلی ريز وجود ندارد و اغلب
اين ختزندگان دريايی ماسههای ريز تا درشت در واقع دانهبنتدی

()120/5-205/5

%1/2
%25/3
%5/1
%5/0
0
%3
%2/4
0
0
%2/3
%2
%15/0
%5/0

%5/1
%25/2
%5/23
%2/3
%2/3
%3/3
3
0
%15/0
%1/3
%5/3
%2/2
%2/3

%4/24
%2/33
%8/31
%2/33
%1/3
%4/36
%4/3
%3/4
%3/4
%8/30
%1
%32
%6/35

%3/42
%05/65
%21
%62
%3/38
%3/52
%3/60
%6/65
%6/34
%35/41
%45/50
%55/46
%3/53

%1/22
%5/33
%2/4
%2/33
%1/55
%4/26
%3/24
%8/23
%53
%3/32
%3/38
%5/31
%2/23

ماسه ريز

3
2
3
4
5
6
1
8
3
30
33
32
33

()2-4

%6/0
%15/0
0
%2/3
%5/0
0
%3
%5/0
%15/0
%2/3
%15/0
%3
%2/3

()50/5-120/5

النه

ريگ
()<4

ماسه خيلي ريز

شماره

گرانول

0
0
0
%1/0
0
0
0
0
0
%25/0
0
0
%3

جنس كرانه

مکان

ماسهای(درشت)
ماسهای(درشت)
ماسهای(خيلی درشت)
ماسهای(درشت)
ماسهای(متوسط)
ماسهای(درشت)
ماسهای(درشت)
ماسهای(درشت)
ماسهای(متوسط)
ماسهای(درشت)
ماسهای(درشت)
ماسهای(درشت)
ماسهای(درشت)

شيب دراز
شيب دراز
شيب پاوی
شيب دراز
شيب پاوی
شيب دراز
شيب دراز
شيب پاوی
شيب دراز
شيب دراز
شيب دراز
شيب پاوی
شيب دراز

با اندازه  0/325تا  3ميليمتر را برای النهگزينی میپسندند.
برای الکپشتهای دريايی دانهبندی بستر تخمگذاری عاملی
مهم و حياتی در انتخاب مكان آشيانهگذاری محسوب
میشود ) .)Stancyk & Ross, 1978الزم به توجه است كه
دانهبندی رسوبات از نظر انتشار گازهای تنفسی بويژه زمانی كه
تخمها تفريخ میشوند ،از متغيرهای مهم تلقی
میشود ) .)Mortimer, 1995كالس دانهبندی ريز به شيب
ماليم و كم مربوط است جايی كه در معرض امواج با شدت كم
است ( .)Rubio, 2009شيب جزرومدی از اندازهی دانهبندی
ماسه و انرژی موج به دست میآيد .ذرات درشتتر ،شيب تندتر و
فاصلهی كوتاهتری را برای اينكه الکپشت خودش را به مكان
امن برای آشيانهگذاری برساند ،ايجاد میكنند ( & Wright
Short, 1984; Mortimer, 1995; Benedent et al.,
 .)2004بنابراين ،توجه به شيب ساحل نيز در اندازه ذرات بستر

موضوع مهمی محسوب میشود .با وجود اين ،با توجه به ارتباط
شيب و دانه بندی ،اندازه گيری بافت بستر به نحوی نشانهای از
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بافت ماسهای با دانهبندی ريزتر آب كمتری را در خود نگه
میدارد و اين مساله افزايش خطر خشک شدن محيط النه را در
پی دارد و خشک شدن محيط مر و مير تخمها را افزايش
میدهد .به هر حال ،براساس تجارب موجود به نظر میرسد كه
الکپشتهای دريايی ماده به سختی در بافت ماسهای درشت و
خشک اقدام به حفر النه میكنند .)Mortimer, 1990

وضعيت شيب را هم بازگو میكند ،اما الزاماً توجه به موضوع
شيب تماماً نمی تواند معرف شرايط دانهبندی باشد ،زيرا در
شيبهای مشابه می توان كرانههای شنی يا سنگی را نيز يافت.
انتخاب اندازه بافت ماسهای برای النهگزينی الکپشتهای
دريايی می تواند وابسته به فرايندهای جاری در اين دسته از
دانهبندی باشد .بافت ماسهای با دانهبندی درشتتر در مقايسه با

جدول ( :)2مقايسه نتايج دانهبندی مکان آشيانهگذاری الکپشتهای دريايي
پژوهشگران
كمالی3384 ،
لقمانی و همكاران3388 ،
Wood&Bjorndal, 2000
Lopez-Castro et al., 2004
Karavas et al., 2004
Kamel &Mrosovsky, 2004
Venkatesan et al., 2004
Yalçın-Özdilek et al., 2007
Varela-Acevedo et al., 2009

Rubio, 2009

Serafini et al., 2009

نتايج اين تحقيق

الکپشت
دريايي

دانهبندی ()mm
ماسه

ماسه

ماسه

درشت

متوسط

ريز

*

*

منقارعقابی
منقارعقابی
سرخ
زيتونی
سرخ
پشتچرمی
سبز
سبز
منقارعقابی
سبز
منقارعقابی
پشتچرمی
زيتونی
سرخ
منقارعقابی
سرخ
منقارعقابی

محققان در سال  ،2005به اين نتيجه دست يافتند كه بافت
ماسهای كه دارای نسبت مناسبی از ذرات ماسه با دانهبندیهای
مختلف باشد ،همبستگی مثبتی با فعاليت آشيانهگذاری الکپشت
دريايی سرخ در سواحل يونان دارد .آنها همچنين مشاهده كردند
كه كاهش موفقيت آشيانهگذاری با افزايش نسبت ذرات ماسه با
دانهبندی ريز مرتبط است ( .)Karavas et al., 2005همچنين،
نشان داده شده كه كالسه بندی از ماسه با دانهبندی ريزتر در
سواحل مصنوعی آب بيشتری را در خود نگه میدارد و افزايش
هدايت حرارتی ماسه میتواند دمای وابسته به دورهی انكوباسيون
و نسبت جنسی دسته تخمها را تغيير دهد .افزايش آب نگه داشته
شده در ماسه نفوذپذيری گازها را كاهش میدهد كه اين مساله
منجر به كاهش اكسيژنرسانی به آشيانه و افزايش سطح كربن

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

محل تحقيق
جزيره قشم ايران
جزيره هرمز ايران
ساحل ملبورن استراليا
جنوب شبه جزيرهكاليفرنيا
ساحل سيكانيا يونان
ساحل گويانا فرانسه
در ساحل سورَشترا هند
ساحل سامانداج تركيه
جزاير ماليبو و باربيدوس در دريای كارائيب
در الس پرالس پاناما

ساحل آرمبيپ در شمال شرقی برزيل
جزيرهی قشم ايران

دی اكسيد میشود ( .)Ackerman, 1997همچنين تراكم شن
و ماسه با انتشار گازها در محفظهی آشيانه مرتبط است .زيرا،
هرچه اين تراكم و فشردگی بيشتر شود از انتشار و نفوذ گازها
جلوگيری میشود .حفر ماسههای خشکتر برای آشيانه بسيار
سخت است و اين مساله رشد مناسب جنين را نيز با مشكل
مواجه میكند چرا كه مر و مير تخمهای الکپشت در
ماسههای خشک ساحل افزايش میيابد (.)Mortimer, 1990
اين مطالعه همان طور كه در بخش نتايج بررسی شد نشان
میدهد كه دانه بندی  16/32درصد نمونهبرداریهای انجام شده
از ساحل شيبدراز قشم از نوع ماسهای درشت بود و اين موضوع
نشان میدهد كه الکپشتهای ماده برای انتخاب مكان
آشيانهگذاريشان بافت ماسهای درشت را ترجيح میدهند .در واقع،

تحلیلی بر دانهبندی مکان آشیانهگذاری الکپشتهای دریایی منقار عقابی

میتوان نتيجه گرفت كه الکپشتهای دريايی برای
آشيانهگذاری ،سواحل با دانهبندی متوسط تا درشت را ترجيح
میدهند .اين نتيجه ،در پژوهشهای (كمالی  ،3384لقمانی و
همكاران 2004 ،Wood & Bjorndal , 2000 ،3388
Yalçın- ، Karavas et al., 2004، López-Castro et al.,
 Özdilek et al., 2007و )Varela-Acevedo et al., 2009
مورد اشاره قرار گرفته است.
يافتههای اين بررسی نشان می دهد كه هرگونه مداخله انسانی
به نحوی كه بتواند آرايش دانهبندی و تراكم آن را در مناطق
زادآوری الکپشتهای دريايی مختل كند ،میتواند به نحو
موثری بر بقا اين خزندگان حساس دريايی اثرگذار باشد .بنابراين،
آشفتگیهای انسانی كه ناشی از توسعه بندرگاه ،برداشت شن و
ماسه ،توسعه سكونتگاههای روستايی ،توسعه فعاليتهای گردشگری
نامناسب در خط كرانه (مانند حركت با موتورهای چهار چرخ پهن
بر روی ماسهها) و يا توسعه زيرساختهای گردشگری در حوزه
نفوذ تخمگذاری الکپشتهای دريايی در مناطق ساحلی است،
میتواند به سبب تغيير در دانهبندی بستر ،بر نسلآوری آنها با
پيامدهای منفی همراه باشد.
تقدير و تشکر
بدينوسيله از همكاری بیدريغ مهندس داخته رييس اداره
محيطزيست منطقه آزاد قشم و همچنين كاركنان آن مركز به
دليل همياری در انجام نمونهبرداری تشكر میشود.
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يادداشتها
1. (FAO) Food and Agriculture Organization
2. Logger Head Turtle
3. Olive Ridley Turtle
4. Green turtle
5. Black turtle
6. Kemps ridley
7. Hawskbill Turtle
8. Leatherback Turtle
9. Flatback turtle
10. (IUCN) International Union for
Conservation of Nature
11. Rocky shores
12. Sandy beaches
13. Mud flats
14. Gravel shores
15. Cobble
16. Pebble
17. Granule
18. Sandy shores
19. Very coarse sand
20. Coarse sand
21. Medium sand
22. Fine sand
23. Very fine sand
24. Sekania
25. Guiana
26. Saurashtra
27. Samandağ
28. Malibu
29. Barbados
30. Las Perlas
31. Arembepe
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